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Het Perron (maakt deel uit van RocA12) 
 
Het Perron biedt verschillende BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) opleidingen en ook 
BOL (Beroeps opleidende Leerweg) opleidingen in de logistiek.  
 

Opleiding Niveau Vorm Duur 

Logistiek 
medewerker 

2 BBL en BOL 1-2 jaar 
 

Logistiek teamleider 3 BBL en BOL 2-3  jaar 
 

 
Gedurende de opleidingen staan belangrijke onderwerpen centraal zoals: 

 Samenwerken 

 Logistieke processen 

 Voorraadbeheer  

 Kwaliteits-, Arbo-  en milieuzorg 

 Logistiek beleid  

 Personeelsmanagement  

 Leidinggeven  

 Automatisering  
 
In het 1e jaar zal de student (die de BOL-opleiding volgt) na de 10e lesweek (rond november) 
starten met zijn beroepspraktijkvorming(BPV)/stage. Vanaf dit moment zal de student 1 dag 
per week (en later 2 dagen per week) gaan stage lopen. En is de student 3 of 4 dagen op 
school. Vanaf het 2e leerjaar zal de student vanaf het begin van het schooljaar 2 dagen gaan 
stage lopen en 3 dagen op school zijn. Tijdens de stage werken de studenten mee binnen 
het bedrijf, maar voeren daarnaast ook schoolopdrachten uit.  
 
De studenten die de BBL-opleidingen volgen zullen elke week 1 dag naar school gaan en 3 
of 4 dagen werkzaam zijn bij hun bedrijf. De studenten werken bij hun eigen bedrijf, maar 
voeren daarnaast ook schoolopdrachten uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: Veenendaal 
Contact: info@hetperron.nl 
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Gestelde eisen aan het bedrijf 

 Het bedrijf is een erkend leerbedrijf 

 Om u aan te melden: ga naar www.s-bb.nl . Selecteer onder het kopje “bedrijven” het 
onderdeel “erkenning leerbedrijf” en daarna “leerbedrijf worden” daarna vult u het 
formulier in.  

 
Nadat u het formulier heeft ingevuld neemt de administratie van SBB contact met u op om 
een afspraak te maken voor de erkenning als leerbedrijf. Als leerbedrijf kunt u bovendien 
gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen voor het opleiden van studenten.  
 
Hetgeen u kunt verwachten van de stagiair  
De student werkt tijdens zijn/haar stage aan: 

 Een persoonlijk ontwikkelingsplan in overleg met uw bedrijf (LM en LT) 

 Schoolopdrachten (LM en LT) 

 Praktijkopdrachten (LM en LT) 

 Verbeterplannen (LT) 
 
Dit alles natuurlijk naast de reguliere werkzaamheden die bij u in het bedrijf van de stagiair 
verwacht kunnen worden. 
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met dhr. Henri Deten docent 
Logistiek. 
 
Email: info@hetperron.nl; h.deten@hetperron.nl 
Tel: 0318-509600 
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